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A Semana Global do Dinheiro (GMW) é uma campanha anual de conscientização financeira criada 
para inspirar crianças e jovens a aprender sobre questões financeiras, meios de subsistência e 
empreendedorismo. Iniciado pelo CYFI em 2012, agora é organizado pela International Network on 
Financial Education (Rede Internacional de Educação Financeira) da OCDE (OCDE / INFE).

Qual é o objetivo da GMW?
Acreditamos que as crianças e jovens de hoje devem se tornar cidadãos econômicos capacitados, 
capazes de compreender a importância de poupar e devem estar preparados com as habilidades 
necessárias para serem empregados e criarem seus próprios meios de subsistência. Queremos que 
os jovens aprendam a administrar seu dinheiro com sabedoria. Ao capacitar as crianças e os jovens 
podemos ajudá-los a transmitir seus conhecimentos aos familiares e comunidades inteiras. A GMW 
é um momento em que o mundo inteiro pode celebrar e envolver-se nesses temas importantes.
| Saiba mais na seção “About” em www.globalmoneyweek.org

Sobre a Global Money Week (GMW)  



Global Money Week (GMW), a principal campanha de educação financeira para jovens, 
desenvolvida pela Child & Youth Finance International (CYFI), foi entregue a International 
Network on Financial Education da OCDE (OCDE/INFE). Portanto, a 9ª Edição da Semana Global 
do Dinheiro será organizada pela OCDE / INFE.

ANÚNCIO!



A OCDE e sua Rede Internacional de Educação Financeira (INFE) 
apóiam os formuladores de políticas e autoridades públicas para 
projetar e implementar estratégias nacionais de educação 
financeira, programas individuais de educação financeira, além 
de propor métodos inovadores para melhorar a alfabetização 
financeira entre as populações dos países parceiros. 
Leia mais aquí: www.oecd.org/financial/education

Sobre a OCDE / INFE



Como funciona a Campanha da GMW?
Em resumo, organizações de todo o mundo organizam seus próprios eventos da GMW durante a 
Semana e compartilham notícias, fotos e informações com a Equipe Organizadora da GMW. As 
notícias de todas essas atividades estão ligadas umas às outras por meio das mídias sociais e do site 
da GMW. 

Como planejar sua própria GMW?
Não há taxa de participação! Veja abaixo as etapas de como planejar facilmente sua própria 
Campanha da GMW em seu país: www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html

| Saiba mais na seção “About” em www.globalmoneyweek.org

Planeje sua Global Money Week

http://www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html


“Learn.Save.Earn.” (Aprenda.Economize.Ganhe.) é o slogan oficial da Global Money Week (GMW –
Semana Global do Dinheiro). Inicialmente usado como o tema da GMW2017 e transformado no 
slogan da Campanha, acreditamos que ele transmite as mensagens-chave da Campanha GMW e 
reforça o objetivo da Semana, capacitando crianças e jovens a não apenas aprender a administrar 
seu dinheiro com sabedoria, mas também ajudá-los a transmitir seus conhecimentos para seus 
familiares e para comunidades inteiras. Além disso, o slogan “Learn.Save.Earn.” ajuda a todos a 
criar diversos eventos e atividades em torno desses temas que ajudam crianças e jovens a:

• Aprender a gerenciar o dinheiro com sabedoria
• Economizar para o futuro
• Ganhar para si e para seus familiares

‘LEARN. SAVE. EARN.’ O slogan da GMW

| Saiba mais na seção “About” em www.globalmoneyweek.org



Por meio da cobertura da mídia, você pode promover seu trabalho em sua comunidade, expandir o 
alcance da sua mensagem e divulgar a GMW!.

• Identifique a história que deseja contar 
• Transmita sua mensagem de maneira efetiva 
• Crie os materiais para alcance da mídia
• Crie uma lista de meios de comunicação para entrar em contato
• Prepare um kit de mídia para jornalistas

Como trabalhar com a mídia?

| Saiba mais na seção “Media” (Mídia) no site www.globalmoneyweek.org



Os sites de redes sociais podem atingir um público enorme com pouco ou nenhum custo – use 
contas existentes, ou peça a colegas, parceiros e voluntários para promover o evento por meio de 
seus perfis pessoais.

Mídias Sociais

| Saiba mais na seção “Media” (Mídia) no site www.globalmoneyweek.org

A hashtag official da GMW é #GlobalMoneyWeek2020

Facebook Twitter Instagram YouTube

Crie um evento da GMW e 
envie convites para sua 
rede, compartilhe 
informações e atualizações 
de status com outras 
pessoas. Usar a busca torna 
mais fácil encontrar outros 
eventos da GMW locais e 
usuários do Facebook com 
interesses compartilhados

Use tweets para 
mensagens positivas, 
chamadas para ação ou 
para destacar informações 
importantes sobre o seu 
evento. Usar a hashtag 
#GlobalMoneyWeek2020

Tire fotos ou faça vídeos 
em seu evento da GMW e 
compartilhe-os em sua 
conta do Instagram. Use a 
hashtag oficial da GMW 
#GlobalMoneyWeek2020

Faça upload de vídeos para 
o YouTube a fim de 
promover, informar e 
educar na sua GMW –
inclua o link para o seu 
vídeo do YouTube ou canal 
com atualizações do 
Facebook e Tweets, e 
coloque os vídeos em seu 
site.



See ‘GMW Branding & Style Guidelines’ 
Neste guia, você encontrará aplicativos para os logotipos, cores, tipos de letra e modelos de design 
da Campanha que expressam a marca GMW. Ele abrange todos os materiais produzidos para a 
Campanha, incluindo ideias com exemplos para materiais promocionais da GMW.

Dica! Para obter ideias e exemplos de materiais promocionais da GMW, leia mais em “GMW 
Branding & Style Guidelines” 

Diretrizes de estilo e identidade da marca da GMW

| Todos esses recursos estão disponíveis na seção “Recursos” em www.globalmoneyweek.org



Resources

| Todos esses recursos estão disponíveis na seção “Recursos” em www.globalmoneyweek.org

Confira os recursos para guiá-lo no planejamento da sua atividade na GMW ou ajudá-lo a 
promover a Semana. Os recursos da GMW incluem: • GMW Toolkit • GMW Print Pack • GMW 
Branding & Style Guidelines • GMW Logos • GMW Brochure • GMW Reports • GMW Slides



Ideia de 
atividade

Acontecem 
diversos eventos e 
atividades durante 
a Semana. 

Estes são alguns 
exemplos 
inspiradores de 
atividades .

| Saiba mais e conheça exemplos de estudos de caso na seção “Activities” 
em www.globalmoneyweek.org



Não há taxa de participação ou necessidade de inscrição. Basta entrar em contato com nossa Equipe 
da GMW na Child & Youth Finance International (CYFI). Forneceremos o suporte e recursos, ou 
podemos conectá-lo aos eventos em andamento em seu país!

Fale conosco

Caso tenha quaisquer perguntas, entre em contato 
conosco

The OECD International Network on Financial 
Education (OECD/INFE)
2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
W: www.oecd.org/financial/education
E: GMW_Secretariat@oecd.org
T: +33 (0)1 45 24 85 55

Seguir GMW online!

W: www.globalmoneyweek.org
Facebook | Twitter | Instagram
@GlobalMoneyWeek

The official hashtag of GMW is 
#GlobalMoneyWeek2020

http://www.oecd.org/financial/education
http://www.globalmoneyweek.org/

